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ت�صميم على تحرير الأر�ض في هذه الذكرى والعدو يهاجم الم�سيرات

مدارات

يوم الأر�ض :باقون ...ما بقي الزعتر والزيتون

هل تعيد «عا�صفة» عبا�س
�إنتاج ال�سيناريو اليمني في فل�سطين؟
} ناديا شحادة
في الرابع عشر من حزيران المقبل تمر ثماني
سنوات على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة،
األمر الذي أدى الى زيادة الصراع الفلسطيني بين
ح��رك��ة ح�م��اس وح��رك��ة ف�ت��ح ،ه��ذا ال �ص��راع الذي
ادى ال��ى مقتل ال�ع�ش��رات م��ن الحركتين وأدخل
المئات من الشبان الى السجون ،ما جعل مسؤول
عسكري «إسرائيلي» يجيب عن سؤال للقناة الثانية
«االسرائيلية» حول تخفيض الجيش «االسرائيلي»
عملياته في القطاع والضفة قائالً« :السبب ان فتح
وحماس تقومان بالمهمة المطلوبة من الجيش
«االسرائيلي».
ويرى المتابع للشأن الفلسطيني ان كثيرا ً من
الملفات العالقة بين الحركتين التي سرعان ما
يخبو صداها حتى تظهر االخ��رى ،فتصريحات
الرئيس محمود عباس في  28آذار  2015الذي
طالب بـ»عاصفة الحزم» السعودية بالتدخل في
غ��زة لقصف ح�م��اس ول�ي��س «إس��رائ �ي��ل» ،العادة
ان �ت��اج ال�س�ي�ن��اري��و ال�ي�م�ن��ي ف��ي فلسطين وجلب
حماس الى بيت الطاعة تماما ً مثلما يجري العمل
إلرغام الحوثيين على الخضوع لشرعية هادي،
ح �ي��ث اس �ت �ن �ك��رت ح��رك��ة ال �م �ق��اوم��ة االسالمية
حماس هذه التصريحات وجاء على لسان الناطق
الرسمي باسم الحركة ف��ي  28آذار ان مطالبة
عباس بموقف مماثل لموقف «عاصفة الحزم» أمر
خطير وغير وطني.
ويتساءل المراقبون هل يريد «اإلسرائيليون»
والحكومات العربية صك ب��راءة وحسن سلوك
أف�ض��ل م��ن ه��ذا م��ن رئ�ي��س السلطة الفلسطينية
خ�ص��وص�ا ً ب�ع��د ت �س��ارع االح� ��داث ع�ل��ى الساحة
السياسة في العالم العربي فبدل من المطالبة بأن
تكون أول اولويات عاصفة الحزم التدخل إلنهاء
االحتالل ووقف االستيطان والمطالبة بوقف أي
ع��دوان «إسرائيلي» على غزة ورف��ع الحصار عن
األخيرة جاءت لتطالب بمحاربة حماس.
ت��ص��ري��ح��ات ع� �ب ��اس ج�� ��اءت ل��ت��خ��رج بعض
الفلسطينيين من اداعائهم المتكرر خالل سنوات

الربيع العربي بانهم خ��ارج الصراعات المحلية
وسياستهم القائمة على النأي بالنفس ،فاليوم
السلطة الفلسطينية تعلن أن�ه��ا تقف م��ع محور
اقليمي وفريق يمني ضد محور اقليمي آخر هو
م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة ول�ت��زي��د ال�ت��وت��ر وال �خ�لاف بين
السلطة الفلسطينية وحماس اإلخوانية المتهمة
بأن لها مشروعها الخاص وه��ذا االتهام تسوقه
السلطة الفلسطينية التي ال تريد ان تحكم حماس
قطاع غزة محاولة منها النهاء حالة المقاومة من
اج��ل ان تستمر السلطة بالمفاوضات المزمنة
من دون أي افق لحل القضية الفلسطينية ،وكان
أش ��رف ال�ع�ج��رم��ي وزي ��ر األس� ��رى الفلسطيني
السابق ق��د أك��د ف��ي  1تشرين االول  2014ان
حركة حماس صناعة إخوانية هدفها التصدي
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وستبقى تنظيما ً
ال يختلف عن الجهاد االسالمي وكل التنظيمات
الموجودة وتحكم غ��زة بالحديد والنار وك��ل من
يثور عليها تقتله على حسب تعبيره.
ويؤكد المتابعون ان��ه من المؤسف ان رئيس
السلطة الفلسطينية محمد عباس يتخذ موقفه بناء
على تصنيف سياسي معين من موقفه تجاه ما
ي��دور من اح��داث ،فيصنف حماس على انهم من
االخوان المسلمين وسرطان خبيث يجب مقاومته
ويشرع أي تدخل عسكري عربي للقضاء على
هذه الفصائل في حين يدعم اخوان سورية واليمن
وليبيا وي��ؤي��د التكاتف ض��د الحوثيين وتوجيه
ضربات عسكرية على الشعب اليمني وتناسى
الهدف االساسي للشعب الفلسطيني وهو مقاومة
االح� �ت�ل�ال ،وي��دع��ي ان ��ه ي �ت �ح��دث ب��اس��م الشعب
الفلسطيني ،فأين مصلحة الشعب الفلسطيني في
ذلك الذي يدرك ان بتبنيه للمقاومة هو في حالة
الدفاع عن النفس في مواجهة العدو «االسرائيلي»
من اجل تحرير وطنه وممارسة حقه في العودة
الى وطنه واقامة دولته وعاصمتها القدس وقد اكد
ذلك سماحة السيد حسن نصر الله في  27آذار
 2015عندما توجه بسؤال لمحمود عباس هل
مصلحة الشعب الفلسطيني يا ابو مازن ان تدعم
عدوانا ً على الشعب اليمني؟

اللحام يلتقي ر�ؤ�ساء الوفود الم�شاركة
في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي في هانوي
بحث محمد جهاد اللحام رئيس
مجلس الشعب على هامش اجتماعات
الجمعية  132لالتحاد البرلماني
الدولي في هانوي أمس مع عدد من
رؤس��اء الوفود المشاركة العالقات
البرلمانية الثنائية واألوض���اع في
منطقة الشرق األوس��ط وال سيما ما
تتعرض له سورية والعراق من حرب
إرهابية تقودها دول إقليمية وغربية.
وخالل لقائه صابر تشودري رئيس
االتحاد البرلماني الدولي أكد رئيس
مجلس الشعب ض��رورة أن يضطلع
االتحاد بدور بناء في مواجهة اإلرهاب
التكفيري من خالل بلورة إستراتيجية
دولية لمواجهة اإلرهابيين وتجفيف
منابع تمويلهم وتسليحهم وكذلك
ممارسة الضغط على الحكومات
وال��دول للتوقف عن إث��ارة الفوضى
واالقتتال بين مواطني البلد الواحد.
ودعا إلى رفع العقوبات االقتصادية
األحادية التي تفرضها بعض الدول
ضد سورية وشعبها كونها تشكل
عونا ً لإلرهابيين الذين يستهدفون
االقتصاد السوري بشكل ممنهج وتؤثر
سلبا ً على معيشة المواطن السوري
وتؤدي إلى نقص الدواء والغذاء.
كما بحث اللحام مع ستانيسالف
كروسبيك رئ��ي��س ال��وف��د التشيكي
ال��م��ش��ارك ف��ي اجتماعات الجمعية
 132ل�لات��ح��اد البرلماني ال��دول��ي
العالقات البرلمانية بين البلدين
وسبل تطويرها بما يساهم في تعزيز
عالقات الصداقة والتعاون الثنائي.
وأكد اللحام أن سورية التي تعتبر
الشريك التجاري والحضاري ألوروبا
بما تمثله من دول��ة مدنية علمانية
عمرها آالف السنين تتعرض لحرب
إرهابية بالوكالة تشنها مجموعات
إره��اب��ي��ة تكفيرية بعقلية ال��ق��رون

أحيا شعبنا في فلسطين المحتلة
والفلسطينيون ذك��رى ي��وم األرض
بتنظيم مسيرات وفعاليات مختلفة
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ��زة
واألراضي المحتلة عام .1948
وقد أعلن يوم األرض في الثالثين
من آذار ع��ام  1976عقب مصادرة
سلطات االحتالل لمساحات واسعة
م��ن أراض���ي الفلسطينيين ،وسقط
خالله ستة شهداء بنيران العدو.
وانطلقت مسيرة تقليدية جابت
ش���وارع سخنين بعد ص�لاة الظهر
وصوال ً إلى ساحة النصب التذكاري
ليوم األرض ،وبعدها تم التوجه إلى
ساحة البلدية الجديدة واالنطالق
من هناك بمسيرة إلى قرية دير حنا
للمشاركة في المهرجان المركزي.
كما شهدت مخيمات الالجئين في
الخارج فعاليات مماثلة.
وك��ان��ت ق���وات االح��ت�لال تصدت
للمسيرات التي خرجت في هذا اليوم
ال��ذي أصبح رم���زا ً لصمود شعبنا
الفلسطيني في وجه االحتالل.
وج��اء احياء شعبنا الفلسطيني
ليوم االرض تحت شعار «إنا باقون،
ما بقي الزعتر والزيتون» من خالل
مواجهة سياسات الهدم والتشريد
والتهجير التي ينتهجها العدو تجاه
العوائل المتشبثة بأرضها.
ويخوض شعبنا الفلسطيني منذ
اربعينات ال��ق��رن العشرين كفاحا ً
مريرا ً ضد مخططات التهويد الرامية
إلى هدم منازلهم وتشريدهم.
ومع مطلع  ،1976بلغت سياسة
العدو لتهويد األراض��ي الفلسطينية
أوجها مستخدما ً غطاء قانونيا ً لتبرير
أعماله االستيطانية ،ت��ارة يجد له
مسوغات «خ��دم��ة الصالح العام»
وأخرى في تفعيل «قوانين الطوارئ»
االنتدابية.
وكانت «إسرائيل» في العام ذاته
أراض
صادرت قرابة  21ألف دونم من
ٍ
فلسطينية في الجليل بينها ،عرابة،
سخنين ،دي��ر حنا وع��رب السواعد
وغيرها من المناطق في تلك الفترة،
خصصت جميعها إلقامة مستوطنات
جديدة في إطار خطة تهويد الجليل
وتهجير سكانه العرب ،ما أدى إلى

إع�ل�ان اإلض����راب ال��ع��ام داخ���ل هذه
األراضي في الـ 30آذار  ،1976كتحد
مباشر لـ «إسرائيل» بعد احتاللها
لألراضي الفلسطينية عام .1948
وخ��ل��ف اإلض�����راب ب��م��دن وق��رى
الجليل والمثلث اشتباكات عنيفة مع
ق��وات االحتالل المعززة بالدبابات
التي حاولت كسر اإلض��راب عنوة،
وأوقعت الصدامات  6قتلى وجرحى
في صفوف مدنيين فلسطنيين.
ويسيطر العدو حاليا ً على أكثر من
 85في المئة من مساحة فلسطين
التاريخية التي تبلغ حوالي 27.000
كلم ،2ف��ي المقابل يستغل شعبنا
الفلسطيني فقط نحو  15في المئة
من تلك المساحة في ظل محاوالت
«إسرائيلية» لتقسيم ما تبقى منها
إلى عدة مناطق.
ويشير مركز اإلحصاء الفلسطيني

التنظيم الإرهابي يفقد ما يفوق  100من عنا�صره في المعارك

�إ�صابة عن�صري �أمن �سعوديين
في حادث �إطالق نار في الريا�ض
أصيب رجال أمن سعوديان في حادث إطالق نار على إحدى الدوريات األمنية
من سيارة مجهولة في الرياض الليلة قبل الماضية.
ونقلت وكالة األنباء السعودية «واس» عن الناطق اإلعالمي لشرطة منطقة
الرياض في بيان الليلة الماضية. ..إنه أثناء قيام إحدى دوريات األمن في مدينة
الرياض بمهماتها تعرضت إلطالق نار من سيارة مجهولة الهوية مما نتج منه
إصابة رجلي أمن بطلقات نارية حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العالج
والرعاية الطبية الالزمة وحالتهما الصحية مستقرة.
وأضاف الناطق اإلعالمي أن الجهات المختصة في شرطة الرياض باشرت
إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها ،مشيرا ً الى أن الموضوع ال
يزال محل المتابعة األمنية.

اللحام يلتقي رئيس االتحاد البرلماني الدولي
الوسطى بدعم من قوى استعمارية
غ��رب��ي��ة وب��ع��ض ال����دول الرجعية
اإلقليمية داع��ي�ا ً ال��دول المدنية في
العالم إلى دعم سورية في مواجهة
اإلرهاب.
كما بحث رئيس مجلس الشعب
م��ع السيناتور فرديناند كاسيني
رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في
مجلس الشيوخ االيطالي وعضوية
السيناتور فرانشيسكو ام���وروزو
الرئيس السابق للجمعية البرلمانية
للبحر األبيض المتوسط األوضاع في
شرق المتوسط وال سيما في سورية
وش��م��ال أفريقيا ال��ت��ي يتمدد فيها
اإلرهاب التكفيري.
ودعا اللحام البرلمانات األوروبية
التي تمثل مصالح الشعوب األوروبية
إلى الوقوف مع الحق ومع مصالح
الشعوب في مواجهة قاطعي الرؤوس
وأكلة األكباد الذين يدمرون الحضارة
اإلنسانية منبها ً إل��ى أن أوروب��ا من
أكثر المناطق عرضة ل�لإره��اب في

حال فشل العالم في توحيد جهوده
لمواجهة هذا السرطان القاتل.
في اإلط��ار ذات��ه التقى اللحام مع
محمد علم ازديار النائب االول لرئيس
مجلس الشيوخ األفغاني وبحث مع
سبل تطوير العالقات البرلمانية بين
سورية وأفغانستان وكذلك إمكانية
التعاون في مواجهة اإلرهاب العالمي
العابر للحدود.
كما التقى رئيس مجلس الشعب
م��ع ك��اري��ن أتشيميان نائب رئيس
الجمعية الوطنية األرمينية وبحث
سبل تفعيل التعاون البرلماني بما
يحقق طموحات الشعبين الصديقين
في سورية وأرمينيا الصديقة.
ون��وه اللحام بالعالقات الطيبة
والتاريخية التي تجمع بين الشعبين
والبلدين الصديقين وضرورة االرتقاء
بالتعاون الثنائي وعلى المستوى
الدولي لمواجهة التحديات الناشئة
والتي تتمثل باإلرهاب التكفيري الذي
يجتاح المنطقة.

تقارير غربية :القوة العربية الم�شتركة
�ستلقي بداعميها �إلى الهاوية
نحو  10دول بينها دول غنية ذات تسليح حديث ،تهاجم
بلدا ً فقيرا ً مثل اليمن ،هكذا وصفت صحيفة «االندبندنت»
البريطانية ،العدوان السعودي على اليمن ،وبمساعدة
دول لم تشارك في التحالف اال بفعل المال السعودي.
ومن وجهة نظر «االندبندنت» فإن «السعودية ألقت
بنفسها في الهاوية ،وأن غاراتها الجوية على اليمن تشكل
ضربة قاضية لها وللشرق األوس��ط على حد س��واء».
ويعيد طلب السعودية من المسؤولين االتراك ،تسهيل نقل
االرهابيين عبر المطارات الى الرياض ،ومن ثم الى اليمن،
ذات المشروع المشترك بين تركيا ودول الخليج ،حين
دعمت الجماعات المسلحة ،فكانت النتيجة خراب سورية
وتحولها الى حاضنة إرهابية كبيرة.
ورأت الصحيفة بحسب انباء فارس ان «ما يحدث في
اليمن بسيط :الحوثيون ،وهم مسلمون شيعة ،استولوا
على العاصمة صنعاء ،بمساعدة إيرانية ،أو هذا ما
يقوله السعوديون .وفر الرئيس الشرعي من مقره في
صنعاء إلى عدن في الجنوب ثم إلى السعودية .ولن
يسمح السعوديون بقيام دولة «وكيلة «إلي��ران على
ح��دوده��م» .وأض��اف��ت« :أم��ا القصة األكبر إث��ارة فهي
أن العسكريين من أصل يمني في الجيش السعودي
يشكلون نصفه تقريباً .ويمكن تصور كيف تبدو الصورة

من الرياض» ،بحسب الكاتب فيسك.
كما اعتبرت ان «مشاركة عشر دول عربية في حلف
يهدف إلى مهاجمة دول��ة عربية أخ��رى بأنها فكرة غير
مسبوقة في التاريخ العربي المعاصر».
وكان القائد العسكري في الجيش اليمني ،العميد عبد
الستار البوشالي قال ،بحسب «انباء فارس» ،أن السعودية
أرسلت نحو خمس آالف مقاتل من المرتزقة واالرهابيين
للقتال ضد الجيش واللجان الثورية في اليمن.
وقال العميد البوشالي إن «وزير الدفاع السعودي كان
قد طلب من المسؤولين االتراك تسهيل نقل االرهابيين عبر
المطارات ونقلهم الى الرياض».
وأض��اف البوشالي أن «السعودية خططت الغتيال
العناصر األمنية الموالية لحركة أنصار الله» مشيرا ً الى
«التعاون العسكري ما بين السعودية وأميركا في اليمن
حيث قامت القوات االميركية بانقاذ طيارين سعوديين من
مياه خليج عدن بعدما قفزا من طائرتهما الحربية وهي من
طراز أف ـ .»15
وب��دا الجيش السعودي وعناصر تنظيم القاعدة في
جبهة واح��دة ضد الشعب اليمني ،ما يفضح مخططات
الرياض في تحويل اليمن الى بؤرة جديدة لإلرهاب في
المنطقة.

في بيان إحصائي أص��دره بمناسبة
الذكرى الـ 39ليوم األرض ،إلى أن
السلطات «اإلسرائيلية» عمدت إلى
ه��دم نحو  500مبنى في الفترة ما
بين  2000 – 1967لتتصاعد هذه
العمليات ما بين  2014 – 2000إلى
هدم  1.342مبنى في مدينة القدس،
كما أجبرت سلطات االحتالل 340
مواطنا ً على هدم منازلهم ذاتيا ً منذ
عام  ،2000وشهد عام  2010ارتفاع
وتيرة أعمال الهدم الذاتي بنحو 70
عملية ،وأسفرت عمليات الهدم تلك
عن تشريد قرابة  5.760شخصاً.
وت���ش���ي���ر ب���ي���ان���ات اإلح���ص���اء
الفلسطينية إلى أن  48.5في المئة
م��ن المستوطنين يسكنون حاليا ً
ف��ي ال��ق��دس ويبلغ عـددهم حوالى
 281.684مستوطنا ً في القدس بينهم
 206.705مستوطنين في القدس

 ،J1وتشكل نسبة المستوطنين في
الضفة الغربية حوالى  21مستوطنا ً
ف��ي مقابل ك��ل  100فلسطيني ،في
حين بلغت أعالها في محافظة القدس
حوالى  69مستوطنا ً في مقابل كل
 100فلسطيني.
ذك��ر مركز اإلح��ص��اء الفلسطيني
أن سلطات االحتالل تستغل الموارد
الطبيعية الفلسطينية «كحقل مفتوح
لالستغالل االق��ت��ص��ادي» بخاصة
ف��ي م��ا يتعلق بالمناطق المسماة
«ج» وال��ت��ي ت��ق��ع ت��ح��ت السيطرة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��ك��ام��ل��ة حسب
اتفاقيات أوسلو والتي تمثل أكثر
من  60في المئة من مساحة الضفة
الغربية ،ويمنع الفلسطينيون من
استغالل هذه الثروات بسبب القيود
ال��م��ف��روض��ة م��ن قبل االح��ت�لال ،إذ
تنتشر في هذه المنطقة المستوطنات

وقواعد العدو العسكرية باإلضافة
إل��ى ج��دار الضم وال��ت��وس��ع أو كما
يسميه «اإلسرائيليون» بـ»الحاجز
األمني» والذي عزل أكثر من  10في
المئة من مساحة الضفة الغربية.
كما خصصت «إسرائيل» أراضي في
غور األردن كمكبات للنفايات الصلبة
الناتجة من المناطق الصناعية ويتم
فيها أيضا ً التخلص من مياه الصرف
الصحي للمستوطنات ،إل��ى جانب
القيام بعلميات حفر للتنقيب عن
النفط والغاز الطبيعي في أنحاء عدة
من الضفة الغربية.
وال يزال الفلسطينيون يتشبثون
بإحياء ذك��رى ي��وم األرض سنويا ً
ان��ط�لاق �ا ً م��ن سعيهم «الس��ت��رج��اع
حقوقهم المسلوبة ،فذكرى األرض
بالنسبة إليهم هي ذكرى وجود بال
حدود.

الجبير« :الحزم» جاءت بعد �أ�شهر
من الت�شاور مع �أميركا
قال السفير السعودي في واشنطن أمس ،إن عملية «عاصفة الحزم» جاءت
بعد أشهر عدة من التشاور مع الجانب األميركي.
وقال عادل الجبير وفقا ً لـ»سكاي نيوز عربية» إن عملية «عاصفة الحزم»
جاءت بعد أشهر عدة من التشاور مع الجانب األميركي ،زاعما ً أن هذه العملية
العسكرية تهدف إلى حماية الشعب اليمني ودعم الشرعية في اليمن.
وأشار الجبير إلى أن التشاور كان قائما ً وأن هناك احتماالت باستخدام القوة
العسكرية في اليمن ،ولكن هذا التشاور بات مكثفا ً في األسابيع األخيرة إثر
تصاعد األمور التي أصبحت خطيرة جداً.
ً
وكان الجبير قال الجمعة الماضي إن دوال عدة ترغب في االنضمام إلى بالده في
العدوان على اليمن والذي يهدف (بحسب الرياض) إلى «إعادة األمن واالستقرار
واالزدهار لليمن» .وأضاف عقب خروجه من وزارة الخارجية األميركية «تجرى
اآلن محادثات بخصوص الدول الراغبة في المشاركة في التحالف».
يذكر أن السفير السعودي في واشنطن كان قد أعلن أن بالده ودوال ً خليجية
بدأت عملية عسكرية في اليمن للدفاع عن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه
منصور هادي ،مشيرا ً إلى أن هذه العملية العسكرية ستقتصر في الوقت الحالي
على الضربات الجوية.

تكريت :القوات العراقية تتوجه
لتحرير المجمع الحكومي
تتجه القوات األمنية العراقية
ل��ت��ح��ري��ر ال��م��ج��م��ع ال��ح��ك��وم��ي في
تكريت من تنظيم «داع��ش» وذلك
بعد سيطرتها على المستشفى
الحكومي ،وبعد تصديها لهجوم
شنه التنظيم على حقول عالس
النفطية شمال ش��رق المدينة ما
أسفر عن مقتل العشرات من عناصر
«داعش».
وق��ال رئيس الشرطة اإلتحادية
ال��ف��ري��ق رائ���د ش��وك��ت ،إن ال��ق��وات
األمنية العراقية تبتدئ «الصفحة
الثانية» من عملية «لبيك يا رسول
ال��ل��ه» الخاصة بفرض السيطرة
على كل األراضي العراقية .وتتقدم
ال��ق��وات العراقية باتجاه مجمع
يتحصن عناصر
صدام الكبير حيث
ّ
تنظيم «داع���ش» ،وف��ق ما أف��اد به
مراسل «الميادين».
وسبق ذلك تصدي القوات األمنية
لهجوم شنه تنظيم «داع��ش» على
حقول عالس النفطية شمال شرقي
مدينة تكريت ،ما أسفر عن مقتل
العشرات من عناصر التنظيم.
كما استهدفت ال��ق��وات األمنية
العراقية مدعومة بقوات من «الحشد
الشعبي» مواقع داعش في تكريت،
فيما يالحقان عناصر التنظيم الذين
هربوا من مستشفى تكريت ومسجد
ص��دام الكبير .واستولت القوات

العراقية على ص��واري��خ حرارية
كانت بحوزة «داعش» في مستشفى
تكريت.
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،تعمل الفرق
الهندسية العراقية على تفكيك عدد
من العبوات التي زرعها «داعش»
في تكريت.
وف��ق��د «داع����ش» م��ا ي��ف��وق 100
من عناصره في عمليات للقوات
العراقية في تكريت يومي السبت
واألح���د ،وف��ق م��ا ص�� ّرح ب��ه رئيس
الشرطة اإلتحادية.
وأح��ك��م��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة

سيطرتها على مستشفى تكريت
الحكومي ،وأطبقت السيطرة على
المنفذ الشرقي باتجاه العوجة.
وتشارك قوات «الحشد الشعبي»
في معركة تكريت منذ يومها األول،
ويشير أحد قادتها الميدانيين إلى
«قوة انتشار الحشد الشعبي» على
أرض المعركة منذ أشهر.
وت���راج���ع���ت «ق������وات ال��ح��ش��د
الشعبي» عن تعليقها المشاركة في
معارك تكريت ،وذلك إثر احتجاجها
على قصف طائرات تحالف أميركا
وحلفائها أحد مواقع «الحشد».

تقرير �إخباري
بين المال والإذالل و«اال�ستراتيجيا» المرتع�شة الأيدي
فاديا مطر
منذ نشوء حلم الوحدة العربية في اربعينات القرن الماضي،
وصوال ً إلى إنشاء جامعة الدول العربية التي لم تتخذ حتى
اآلن خيارا ً يتعدى في حده األدنى الشجب واالستنكار والتنديد
وفي حده األعلى شرعنة االعتداء على دولها المؤسسة لها.
قمة أصبح وقع حدوثها على اآلذان اعتيادياً ،وليس آخرها
قمة «ش��رم الشيخ» بدورتها ال��ـ « »26على خلفية أح��داث
متسارعة في نبضها ووج��وه جديدة تعطي للقمة خيارات
جديدة مخيفة في بعض احيانها و ُمبهمة في األحيان االخرى،
لجهة الخالفات والمصالحات وما يقع منها في موقع شرعنة
الحروب ،في ظل حكم جديد لمصر يُعتبر أحد الوجوه الجديدة
على مسارح القمة التي وضعت خصوم األم��س على ضفة
تجديد النفس في جبهة واح��دة ،بعد أن أعلنت قطر رسميا ً
مشاركتها في القتال ضد «الحوثيين» إستجابة لطلب «هادي»
في رسالته الموجهة إلى دول الخليج ،وقامت بإرسال طائرات
للمشاركة في العملية العسكرية أسو ًة بنظرائها الخليجين
باستثناء «عُ مان» ،في مقابل تقدم مصر خطوة لألمام لتسبق
بها العديد من ال��دول المشاركة ،مؤشر يدل إلى تبدل في
التحالفات وخطوط التماس واهتمامات جديدة تطل من شرفة
بيت السياسة المصرية التي أبرزها األهتمام الكبير لزيارة
أمير قطر إلى مصر تميم بن حمد آل ثاني ومشاركته في القمة،
اهتمام جعل المال يطل من الشرفة األخرى.

فبإجماع مراقبين ُكثر ساد القول أن حرص الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي على أن يكون أول مستقبلي أمير قطر
لحظة وصوله إلى المطار مع المصافحة وتبادل القبل ،وحرص
الشيخ تميم هو اآلخ��ر على أن يوجه «برقية شكر وتقدير»
ألخيه المصري أثناء مغادرته لمصر وما حوى هذا من لقاءات
ثنائية جمعتهما ،هو ما يمكن أن يجعل مصر أمام خيارات
ليس أقلها أن السيسي وضع مصر أمام لوحة ترسيخ االعتقاد
بأن االستثمار فيها هو استثمار في قلب أمن الشرق االوسط،
وأمن البحر المتوسط ،وصوال ً إلى أمن أوروب��ا .وإن الطريق
مفروش بالورود في وجه أي مشاكل وتحديات تعوق طريق
ً
أرتباطا ً وثيقا ً بتعامل السيسي مع
هذا االستثمار ،الذي يرتبط
السياسة السعودية المتغيرة في ظل ظروف المنطقة ومغادرة
هادي مع العاهل السعودي من القمة إلى الرياض ،تبدل بدأت
تتضح آثاره بغمز ضمني من جماعة االخوان المسلمين ،الذي
اعتبره محللون ورقة إثبات حسن نوايا في طريق مصالحة مع
السيسي ،ثنائي خطر يتجه ليتموضع في مصر التي لم تبارح
الساحة الروسية منذ قيادة إنقالب  30حزيران  ،2013ليبقى
السؤال المطروح بقوة أين ستتموضع مصر في قلب الثالثي
الخطر اإلخوان والسعودية من جهة والرأس الروسي من جهة
أخرى؟ وهل ستكون في تموضع سياسي «براغماتي» يقيها
ويقي مصالحها على المستوى اإلقليمي والدولي ،خصوصا ً
بعد إع�لان األط���راف اليمنية عن طلب من روسيا للتدخل
بوساطة توقف ما يجري في اليمن على لسان المبعوث

ال��خ��اص للرئيس ال��روس��ي إل��ى ال��ش��رق األوس���ط ميخائيل
بوغدانوف ومحاولة تسوية الصراع على قاعدة الضرورة
بأن تكون «لقرارات ولمواقف متوازنة» وعدم وقوف الوسيط
في صف أي من األط��راف ،بعد حضور بوغدانوف قمة شرم
الشيخ المصرية ،التي غلب عليها طابع الدفع باتجاه ما يسمى
تطبيق «معاهدة الدفاع العربية المشتركة» وتشكيل قوة
عربية عسكرية لمواجهة «األخطار المحدقة» بالدول العربية،
ليُترك الباب مفتوحا ً أمام نوع هذه األخطار ومصادرها ،فهذه
رؤي��ة العرب للكلمة العسكرية المقبلة ،وهي التي تقود ما
يسمى «عاصفة الحزم» السعودية التي تشكل مصر «الجنرال
السيسي» عصبا ً قويا ً فيها ،في ظل خياراته «االستراتيجية»
التي تتوزع بين المال ومشاركة مصر في توثيق العالقات
بينها وبين دول الجوار من حوض النيل وباألخص أثيوبيا،
وبين اآلمال في حصول مصر في غضون العشر سنوات المقبلة
على حجم استثمارات كرستها القمة المصرية يمكن لها أن
تتراوح بين  250ـ  300مليار دوالر ُتمكن مصر باالنتقال من
مصافي الدول النامية إلى مواقع الدول المتوسطة الدخل ،فهل
ستنجح مصر في تحديد أولوياتها االستراتيجية بعد القمة
في ضوء تبدل موازين القوى في ميادين وصراعات الجغرافيا
السياسية ،وقيادة الدور المحوري القادم في غرفة عمليات
تعتمد طريق حشد التوائم «السعودي ـ المصري ـ القطري ـ
«اإلخواني» في الساحات العربية على وقع التفاهمات الدولية
المقبلة من الغرب؟

